
Τρίμερ για μύτη, αφτιά

και φρύδια

D-finer

  Μπαταρία ΑΑ

Για μύτη, αφτιά και φρύδια

 
NT9130

Το ιδανικό προϊόν
με απόλυτη άνεση

Το πιο άνετο τρίμερ ακριβείας Philips για να αποκτήσετε το στυλ που επιθυμείτε.

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Ιδανική γωνία για εύκολη πρόσβαση και μέγιστη άνεση

Εξαιρετικά αιχμηρό κλειστό σύστημα κοπής για λιγότερο τράβηγμα, εγγυημένα

Μέγιστη ευκολία χρήσης

Μαλακή λαβή για μέγιστο έλεγχο

Πολυτελής θήκη για πρακτική αποθήκευση του προϊόντος σας

Φιλ. με το δέρμα

Τρίμερ φιλικό προς το δέρμα με στρογγυλεμένες άκρες

Σύστημα προστασίας από σημάδια και κοψίματα
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ιδανική γωνία για εύκολη πρόσβαση

Ιδανική γωνία για εύκολη πρόσβαση και μέγιστη

άνεση

Μαλακή λαβή

Τα στοιχεία ελαστικής λαβής με μαλακή αφή

διασφαλίζουν βέλτιστο κράτημα, ακόμη και όταν τα

χέρια σας είναι βρεγμένα, για καλύτερο έλεγχο κατά

το χειρισμό της συσκευής σας.

Πολυτελής θήκη αποθήκευσης

Οργάνωση και πρακτική αποθήκευση του τρίμερ

ακριβείας και των αξεσουάρ σε πολυτελή θήκη

Σύστημα με θήκες

Εξαιρετικά αιχμηρό κλειστό σύστημα κοπής με θήκη

για εγγυημένη αποφυγή τραβήγματος των τριχών

Σχήμα

Τρίμερ φιλικό προς το δέρμα με στρογγυλεμένες

άκρες, για να δημιουργείτε εύκολα το στυλ που

επιθυμείτε στο πρόσωπό σας

Ψαλίδ.

Το σύστημα προστασίας του τρίμερ με θήκη

προστατεύει το δέρμα σας από σημάδια και κοψίματα

 

Ισχυρό σύστημα

Τροφοδοσία ρεύματος: Μπαταρία ΑΑ

Αξεσουάρ

Πολυτελής θήκη φύλαξης

Συντήρηση

Αντοχή: Καπάκι προστασίας

Εγγύηση: Διετής εγγύηση διεθνώς

Καθάρισμα: Βούρτσα καθαρισμού

Ευκολία στη χρήση

Υγρή και στεγνή χρήση: 100 % αδιάβροχος για

εύκολη χρήση και καθαρισμό

Άνεση

Χειρισμός: Ιδανική γωνία για εύκολη πρόσβαση,

Μαλακή επένδυση λαβής για μέγιστο έλεγχο

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Εργαλεία στάιλινγκ: 2 χτένες φρυδιών

Διαμόρφωση σχήματος και τριμάρισμα

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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